
tikusok életútját. Több írásában foglalkozott a hitleri 
rendszerrel is. Hitler hatalomra jutását a weimari mo
dell hibáinak tulajdonította, párhuzamot vont Machia
velli fejedelme és a Führer-elv között. Minden diktatú
ra jogtalan állapotot teremt, mit csak a szükségesség 
igazolhat -  írta Ottlik, aki a zsarnokság elemzésének is 
számos tanulmányt szentelt. Emellett tanulmányozta a 
nacionalizmust, s megfogalmazta az „új Hungária”- 
elvet is, amely nem más, mint a régi nemzeti hagyomá
nyokból merített eszmék alkalmazása az új történeti 
helyzetre.

A kötet utolsó fejezetében Horváth Barnáról olvas
hatunk. e fejezetet Cs. Kiss Lajos írta. Horváth Barna a 
magyar jogfilozófia egyik legnagyobb alakja volt, aki a 
kritikai racionalizmus szellemében európai szinten mű
velte a jogbölcseletet. Az 1896-ban született és 1973- 
ban elhunyt tudós szinoptikus módszertanra és eljárási 
jogelméletre épülő filozófiáját olyan sokra becsülték 
Németországban is, hogy Probleme elér Rechts- 
soziologie című kötetét még 32 évvel később is újra ki
adták. Horváth 1919-ben a Kincstári Joghivatalban 
kezdte meg gyakorló jogászi tevékenységét. Hivatali 
ideje alatt írta meg Az értelmezés elmélete című művét. 
1920-ban jogi doktorátust szerzett. 1923-ban letette 
„élete legnehezebb vizsgáját”, a bírói-ügyvédi szak
vizsgát. Később összeismerkedett Moór Gyulával is. 
1925-ben készült. Az erkölcsi norma természete című 
munkája díjat nyert. „Egyszerre ismert embert lettem" 
-  emlékezett vissza az eseményre a jogfilozófus. Sze
geden és Pesten is tanított. 1925-ben Bécsben ösztöndí
jas, négy évvel később Moór és Kelsen ajánlásával 
Londonba került. 1929-től a szegedi egyetem jogfilozó
fiai tanszékének vezetője, és kollégium-igazgatója volt. 
Ezekben az években dolgozta ki szinoptikus jogelméle
tét, ekkor írta meg fő műveit: Bevezetés a jogtudomány
ba (1932). Rechtssoziologie (1934). A jogelmélet vázla
ta (1937), Angol jogelmélet (1943). Horváth Barna jog
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Horváth Attila egyetemi docens legújabb monog
ráfiája az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
36 évvel ezelőtt indított Jogtörténeti értekezések 

sorozat 33. köteteként jelent meg 2006 végén.
A mű rendkívül széles témakört kíván felölelni, cél

ja szerint áttekintő képet nyújt a magyar magánjog 
egyes intézményeinek történeti alapjairól, mindezt alig

filozófiáját -  gondolati forrásait és elméleti felépítését 
tekintve is -  a természetjogi és pozitivista, a normatív 
és szociológiai jogszemlélet, a német és angolszász jo
gi kultúra egybevetéseként, szintéziskísérletként kell 
értelmezni. Horváth felfogásáról rengeteget kifejez 
19 4 4 -  1945-ben írt önéletrajza. Számára az ész kritikai 
használata, az ember kikerülése a kiskorúság állapotá
ból kizárólag akkor lehetséges, ha az ember úrrá lesz 
dogmatizmusra való hajlamán, zárójelbe teszi raciona
lista előítételeteit, ráébred arra, hogy az ész, az értelem, 
a gondolkodás, minden tudás társadalmilag és történel
mileg, individuális és kollektív vágy-struktúrák által 
feltételezett. A filozófus emellett górcső alá vette a tu
dást, illetve a léthelyzethez kötött tudást is. Magyaror
szági pályafutásának a kommunista rendszer kiépülése 
vetett véget, hamar a rendszeridegen személyek között 
találta magát. Megfosztották a jogfilozófiai tanszék ve
zetői posztjától és a publikálás lehetőségétől, és kizár
ták az Akadémia tagjai sorából. A totális kontroll miatt 
családjával együtt az Egyesült Államokba emigrált, 
ahol 1950 és Í956 között nemzetközi jogot, jogelméle
tet és politikatudományt oktatott. Emellett az Amerika 
Hangja Magyar Osztályán is dolgozott. Ezen idő alatt 
csupán egy nagyobb tanulmányt írt (Field law and Law 
Field), s elsősorban recenziókat és kritikákat publikált. 
Utolsó átfogó munkájának az Angol jogelmélet tekint
hető.

A Magvar Jogtudósok című sorozat harmadik, az 
előzőekhez hasonlóan tipográfiai szempontból is magas 
színvonalat képviselő kötete a fentiekben felsorolt jog
tudósoknak kiemelkedő emléket állít. A részletes és 
információgazdag tanulmányok a jogi oktatásban is ki
tűnően hasznosíthatók. A kötetet elolvasván az értő ol
vasó abban reménykedhet, hogy a harmadik kötettel a 
sorozat még nem zárult le. és a jövőben méltó folytatá
sa várható. ,

Boóc Adóm

több mint 550 oldalon. Egy történeti megközelítésű 
munka határvonalai mindig kissé „csipkések" marad
nak;' bár a könyv elsősorban a „polgári kor" 
(1848-1944) fejleményeire fókuszál, a történetvezetés 
fonala jó néhányszor visszanyúlik egészen 1711-ig, 
mint a magyar magánjogot is alapvetően érintő törté
nelmi fordulópontig, olykor pedig még korábbra is. hi
szen például a Werbőczy-féle Hármaskönyv tárgyalása 
egy magánjog-történeti műben nem mellőzhető. A szer
ző érdeme, hogy a több évszázados perspektíva nem te
szi cseppfolyóssá a könyvet, és képes a fejlődési ten
denciákat folyamatában láttatni.

A klasszikus magánjog jelentős átalakulásokon ment 
keresztül a XX. század elejétől fogva. A folyamatot 
összefoglalóan a magánjog közjogiasodásának vagy 
másképpen alkotmányjogiasodásának nevezik, amely 
az alapvető magánjogi elvek és struktúrák fellazulását 
eredményezte -  a személyiség és az egyén méltóságá-



Jog
riak, életfeltételeinek hatékonyabb védelme érdekében. 
Ami korábban a személyiség autonómiája egyetlen va
lódi biztosítékának látszott, ti. a magántulajdon és a 
magánszféra fokozott védelme, a piaci logika könyörte
lensége okán, alig egy évszázaddal a jogok kodifiká- 
ciójának megkezdése után, a gyengébb, a tulajdonnal 
nem rendelkező egyén létezésének alapvető feltételeit 
vonta kétségbe.

Sokan eljutottak erre a felismerésre, és az ebből fa
kadó egyetlen helyes következtetésre is, amely az indi
vidualizmusból egyfajta közösségelvű szemlélet felé 
terelte a magánjog fejlődését is. Ezt a változást a XX. 
század elején Albert V. Dicey angol jogtudós már tény
ként kezelte (Law and Public Opiaion in England).

A magyar magánjog -  természetszerűleg eredendően 
is csak a nyugat-európainál jóval később esedékes, de a 
nagy történelmi kataklizma által végül szervetlenül 
végrehajtott -  változtatási kísérletei azonban nem a he
lyes választ adták a kérdésre: a bourgeois és a citoyen 
eredendően francia elválasztását alapul véve az átkos- 
nak ítélt magánérdek teljes semmibe vétele történt, és 
1945 után a kollektivizmus eszméje által elbódulva a 
magánjog szférájának durva leszűkítése következett be.

A francia terminológia értelmében a bourgeois a ma
gánérdekek és törekvések kizárólagos képviselője, ez
zel szemben a citoyen a közösségi érdekek érvényesítő
je. A magánérdek-közérdek ezen éles szembeállítása 
Marxtól függetlenül is egyértelműen a citovent emeli a 
morális trónra. A két. olykor kétségtelenül ütköző érdek 
azonban szükségszerűen egyazon mederbe terelendő, 
mert enélkül a társadalom dinamikája helyrehozhatatla
nul megbomlik; a köz- és magánérdek egyszerre érvé
nyesítendő. a folyamatos egyensúlyozás kényszerét is 
vállalva. Mint oly sokszor, ezúttal is az angol gyakorla
tiasságnak lett igaza, amely nem kreált önálló kifejezést 
e két érdek képviselőinek megnevezésére, talán azon 
okból, mert felismerte e kettősség szükségszerű egybe- 
fonódását. Ezért -  bár a bourgeois francia kifejezést az 
angol nyelv is ismeri -  inkább csak a polgár (civil) 
vagy az állampolgár (citizen) kifejezéseket használják.

A XX. század második felének fokozatosan kirajzo
lódó, ma már teljes pompájában elénk táruló jellemző 
új embertípusa, némi cinizmussal élve, ideálja: a fo
gyasztó ember. A nyugati civilizáció államai által vá
lasztott gazdasági berendezkedés kikezdhetetlen logi
kájából adódóan a modern kor eszménye az anyagi ja
vak minél hajszoltabb fogyasztása lett. A fogyasztó em
ber megjelenése és nyomasztó számbeli fölénye, úgy 
fest, végleg pontot tett George Orwell és Aldous 
Huxley posztumusz versengésére. A XX: század első 
felének két angol látnoka egymással tökéletesen ellen
tétes disztópiát (negatív utópiát) írt. A múlt század 
nyolcvanas éveiben a Vasfüggönyön innen még tiltott 
orwelli 1984 a totalitárius rendszerek letaglózó erejű 
megjelenítése, ahol a zsarnoki hatalom kegyetlen, dik
tatórikus eszközökkel tartja fenn önmagát. A huxley-i 
Szép áj világ azonban ma már, legalábbis a földgolyó 
ezen részén érvényesebb modellt állít: az új világban 
ugyanis nem működik elnyomó diktatúra. A hatalom

fenntartását az alávetett egyének boldogságérzetének, 
gondosan szabályozott igényeinek folyamatos kielégí
tése biztosítja. Sajnos nem áltathatjuk magunkat azzal, 
hogy a regény által felvázolt borongós jövőkép egyes 
elemei és a megjelenés óta eltelt több mint hét évtized 
eseményei ne lennének párhuzamba állíthatók.

A tömegember (amely minden további nélkül azono
sítható a fenti fogyasztói emberünkkel) uralomra jutá
sának folyamatát egyébként régen megrajzolta már Or
tega y Gasset klasszikus esszéjében, A tömegek lázadá
sában. E ponton még az ízig-vérig liberális John Stuart 
Mill is szót kér (A szabadságról), aki e folyamatot már 
jóval korábban, a XIX. század derekán is érzékelte; sza
vai szerint az egyéniség kiveszésével „maga a lélek ve
szi fel a jármot", és ezt a modern társadalomban kibon
takozó jelenséget -  tehetjük mi hozzá -  a tömegmédia 
elterjedése, a tömegtermelés kialakulása és az általános 
életnívó ugrásszerű emelkedése jelentős mértékben fel
gyorsította.

A piac és az állam kénytelen egymás mellett létezni, 
elviselni egymás társaságát, kölcsönösen eltűrve az 
egymás érdekszféráiba történő gyakori beavatkozáso
kat. Ennek a kelletlen kettősségnek a tökéletes lenyo
mata például a brit médiatörvény, a Communications 
A d 2003 egyik rendelkezése, amely a brit médiaható
ság legfőbb, általános feladatává az állampolgárok és a 
fogyasztók érdekeinek egyidejű képviseletét teszi. A két 
érdek, talán mondani sem kell, gyakran kerülhet össze
ütközésbe, a sajtónak azonban mindkettőre tekintettel 
kell lennie. Ez a kettősség azonban a médián kívül, ál
talánosabb értelemben is érvényesül: a fogyasztó érde
ke a technikai fejlődés, az alacsony ár, a széles válasz
ték. a magánszféra zavartalan élvezete, az állampolgáré 
pedig a megfelelő tájékoztatás, a kulturális igények ki
elégítése. a közösségi vitákban és a döntéshozatalokban 
való részvétel .lehetőségének biztosítása. A két eltérő 
megközelítés ábrázolása persze jelentősen leegyszerű
sített, hiszen a valóságban ezen igények -  eltérő ará
nyokban ugyan, de -  egymással összeolvadva jelent
keznek, legtöbbünk egyszerre fogyasztó és büszke pol
gár. A fogyasztó és az állampolgár angol elválasztásá
ban egyébiránt nem nehéz felismerni a francia bour- 
geois-citoyen megkülönböztetés modern, és a mai va
lóságot pontosabban leképező változatát.

Hogyan kapcsolódik mindez a recenzió alá vett 
könyvhöz? Nos, a szerzőnek témaválasztása folytán 
megadatott, hogy a magyar magánjog felépülésének fo
lyamatáról számolhasson be, a vizsgálatot pedig a 
csúcspont elérésével zárja le. A mű ezáltal posztumusz 
igazságot tesz a magánjog-polgári jog mesterséges, 
erőltetett szembeállítása körüli vitában. Lehet, hogy ezt 
a feladatot korábban már mások is elvégezték, de a több 
évtizedes, meggyökerezett téveszmék továbbélése mi
att végrehajtása újra és újra indokoltnak látszik.

Az olvasás befejezése után, a rendkívül szerteágazó 
áttekintés láttán kiderül, hogy a magánjog, amely 1945 
után, a hivatalos értelmezés szerint, a polgári társada
lom tulajdoni és vagyoni rendjének megvetett, indivi
duális alapokon nyugvó jogává szűkült, a magyar társa



dalomfejlődés adott szakaszában nem a közösség elle
nében működött -  ellenkezőleg, a közösség felépítésé
ben elengedhetetlenül fontos egyéni autonómia határait 
mérte ki. a maga eszközeivel törekedve a citoyen és a 
bourgeois közötti egyensúly fenntartására. A társadal
mi fejlettség elmaradottsága miatt ez persze csak töre
dékesen valósulhatott meg, de a magyar magánjog -  
amely ha kellett, bátran merített a külföldi példákból, 
de mindvégig törekedett az egyéni arculat megőrzésére 
-  ebben nem tekinthető bűnösnek; kimondható, hogy 
legnagyobb jogtudósaink (akiket a könyv egyenként is 
bemutat) és az általuk megalkotott művek, kodifikációs 
munkálatok elérték az akkori európai élvonal legjobb 
minőségét.

A magánjog 1945 utáni fokozatos megszüntetése, s 
helyébe a polgári jog ültetése -  eleve groteszk szóhasz
nálattal élve, hiszen az új rend mindent gyűlölt, ami 
„polgári”, a kávéházaktól az irodalomig -  tehát hamis, 
mesterségesen kreált alapokon valósulhatott csak meg.

A könyvben a magánjog klasszikus területeihez (sze

Paternalizmus és jog
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A  Paternalizmus és jog című kiadvány az Angéla 
Augustin (Universitát Basel) emlékére rendezett 
nemzetközi konferencia referátumait tartalmaz

za. A tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt professzor 
habilitációja után a jog egy viszonylag ritkán kutatott ré
sze, a paternalizmus szemlélete felé fordult, amellyel 
kapcsolatosan egy nemzetközi részvétellel zajló rendez
vényt tervezett, mivel e téma német nyelvterületen ko
rábban semmilyen fórumnak sem képezte alapját.

A paternalizmus kérdéskörében domináns szerepet 
játszik a jog és az állam fogalmának meghatározása; az 
a gondolat, miszerint a jogrend meghatározott szemé
lyeket meg akar óvni a veszélyektől, azonban azok 
visszautasítják e védelmet, szembeállítja egymással az 
önállóan cselekvő, idegen befolyástól mentes, önös ér
deket a jogrend mások pozitív érdekét szolgáló tevé
kenységével.

A szerzők többsége -  Angéla Augustinhoz hasonló
an -  a normatív individualizmus nézetét képviseli, 
amely az állami tevékenység felelősségét fogalmazza 
meg az egyének viszonylatában. Az említett szemlélet 
ellenpontját a normatív kollektivizmus jelenti, amely

mélyek joga. dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog) ké
pest egyenrangú súllyal szerepel a kereskedelmi jog 
alapintézményeinek bemutatása. Itt lelhetünk rá a szer
ző igazi szakterületére (előző monográfiája a részvény- 
társasági jog történetéről íródott), és ez az olvasáskor is 
érződik, de dicséretes önkorlátozással mindez nem bo
rítja fel a szerkesztés kívánatos egyensúlyát. A kereske
delmi jog hangsúlyos szerepeltetése is aláhúzza a 
könyv fő mondanivalóját: a magánjog régi, eredeti fo
galmának restituálását.

A könyvhöz rendkívül alapos és az egyes témakö
rökhöz kapcsolt bibliográfia található, amely nagy se
gítségére lehet az egyes részterületeken elmélyedni kí
vánóknak. A könyv műfaja mintegy átmenetet képez a 
tudományos monográfia és a kézikönyv között. A szer
ző szándéka feltehetően a történeti vázlat étvágyger
jesztő tálalása volt. mintegy felhíva az olvasót a továb
bi kutatásokra, amelyet egyetemi hallgatók és oktatók 
egyaránt megszívlelhetnek.

Koltay András

meglehetősen kevés támogatót tudhat maga mögött. A 
normatív individualizmus és paternalizmus viszonyát 
közelebbről megvizsgálva szembetűnik a fogalmak 
meghatározását illető bizonytalanság, valamint az elha
tárolási nehézség. A paternalizmus gondolata minde
nekelőtt azon személyekkel kapcsolatban mutatkozik 
meg. akiket ítélőképesként jelölhetünk meg. ugyanis 
megfogalmazódik a kérdés, hogy szabad-e egy 
ítélőképest a saját érdekére kényszeríteni. Egyedül az 
ítélőképtelenség puszta meghatározása posztuláija az 
állam nyílt vagy leplezett beavatkozási jogosultságát, 
amely bizonyos szempontból paternalisztikusként jelle
mezhető.

A paternalizmus diszkussziója kapcsán megjelenő 
különbségek feltárásának egy része teljesen újnak te
kintendő. más szegmenseit vizsgálva viszont meglehe
tősen hosszú múltra tekint vissza. A paternalisztikus ál
lami tevékenység igazolására irányuló kísérletek egé
szen az abszolutizmusig nyúlnak vissza, mint ahogyan 
azt Frank Grunert (München) is állítja Paternalizmus a 
német felvilágosodás politikai elméletében című tanul
mányában. Grunert Christian Wolff ambivalens pater- 
nalizmus-felfogását helyezi a középpontba; racionaliz
musa egyrészt a kevéssé differenciált paternális struk
túrák megszűnését hirdeti, másrészt az abszolutisztikus 
jóléti államon keresztül még inkább tagolt szerkezethez 
vezet el. Ezen egész rendszer alapja az általános jólét, 
mint a közösség legmagasabb célja. Az ebben kifeje
zésre kerülő tökéletesség-elv nemcsak az államhoz kö
tődött, hanem objektív alapelvként is funkcionált, 
amelynek az egyének is alá voltak vetve.

A német idealizmus az ehhez hasonló jóléti államfi
lozófiához meglehetősen szkeptikusan viszonyult. 
Stephan Kirste (Heidelberg) a paternalizmus idealiszti
kus perspektíváját vázolja, s Fichte. Kant és Hegel


